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Puheenaihe

HS kertoi lauantaina Suomen
saavuttamasta tuloksesta EU:n
budjettineuvotteluissa.
Pääministeri Jyrki Katainen (kok)
kertoi olevansa saavutettuun
tulokseen tyytyväinen.
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Mistä niitä selvityksiä voi saada vielä pitkään
aikaan, kun kukaan ei tiedä mitä tuli sovittua.
Siitähän kiistellään seuraavat viikot, kun jokainen
selittää omassa maassaan oman näkemyksensä
sovituista asioista." 
Nimimerkki TM1944 HS.fin keskusteluissa

Suomi taisi olla saajana hyvinkin reilut
kymmenkunta vuotta, kunnes vaurastui
tarpeeksi ja ’joutui’ budjetin maksumieheksi.
Minusta maksumenetelmänä ’kukin kykyjensä
mukaan’ on asiallisen järkevä." 
Pasi Kuusiniemi HS.fin Facebook-sivulla

TOIMITUS nostaa 
poimintoja keskustelusta
seuraavaan lehteen. 
Etusijalla ovat omalla 
nimellään kirjoittavat. 

Kommentoi päivän
uutista HS.fi:ssä

PERJANTAI-ILTANA EU-johtajat
saivat lopulta sovittua EU-budje-
tista vuosille 2014–2020. Tut-
tuun tapaan kunkin maan pää-
mies kertoi medialle maansa
neuvotelleen loistavan tuloksen. 

EU:ssa kaikki tuntuvat aina
voittavan. Muilla elämän osa-
alueilla vaikuttaa yleensä nolla-
summapeli: jos joku saa lisää
etuja, joutuu joku toinen vastaa-
vasti luopumaan. Perjantai-ilta-
na taas nähtiin, että tämä lain-
alaisuus ei toimi EU:n huippuko-
kouksissa. Muiden mukana pää-
ministeri Jyrki Katainen (kok)
hehkutti Suomen saavuttaneen
hyvän tuloksen budjettineuvot-
teluissa.

”Tulos oli tavoitteidemme ja
odotustemme mukainen”, Katai-
nen kertoi tiedotustilaisuudessa.
Väitettä oli hankala todentaa, sil-
lä etukäteen Suomi ei määritel-
lyt julkisuudessa tavoitteitaan
kovin tarkasti. Nettomaksuosuu-
den suhteen tavoitteena oli pitää
Suomen osuus ”kohtuullisena”
ja ”reiluna”. 

VALTIONJOHTAJALLE tuntuu aina
löytyvän sopivat luvut pönkittä-
mään väitettä hyvästä neuvotte-
lutuloksesta. 

Perjantaina Katainen iloitsi,
että Suomi pystyi ”taittamaan
nettomaksuosuuden kasvun”. 

Nettomaksu on Suomen EU:lle
maksamien rahojen ja EU:sta
saatujen tukien erotus.

Vuonna 1995 alkaneen EU-jä-
senyyden alkuvuosina Suomi sai
EU:sta selvästi enemmän rahaa
kuin sinne laittoi. Syynä oli, että

Suomessa maatalouden merki-
tys oli suurempi kuin verrokki-
maissa. Toisaalta Suomi sai so-
vittua merkittävät aluetuet Itä- ja
Pohjois-Suomeen. 

SITTEMMIN Suomen erityisase-
ma on murentunut. Etenkin
vuoden 2007 jälkeen Suomen
maksuosuus on nopeasti lähen-
tynyt verrokkimaita. 

Nykyisellä budjettikaudella
2007–2013 Suomen nettomak-
suosuus onkin noussut vuosi
vuodelta. Viimeisimmät luvut
ovat vuodelta 2011, jolloin Suo-
men nettomaksu oli 0,34 pro-
senttia bruttokansantulosta. Eu-
roina se teki 652 miljoonaa.

Perjantaina kerrottiin, että
Suomen nettomaksuosuudeksi
vuosille 2014–2020 on sovittu
0,31 prosenttia bruttokansantu-
losta. Kataisen lausunto ”netto-
maksuosuuden kasvun taittumi-
sesta” pitää siis siten paikkansa,
että Suomen suhteellinen netto-
maksuosuus 2014–2020 on pie-
nempi kuin 2011. 

Mutta Kataisen käyttämä ver-
tailu ei ole kovin hyvä, sillä net-
tomaksuja ei pitäisi vertailla
näin. Ainakin niin Eurooppa-mi-
nisteri Alexander Stubb (kok)
on aiemmin opastanut.

KUN Suomen vuosittaisen mak-
suosuuden nousua on päivitelty,
EU-tuntijat ovat korostaneet, et-
tä pitäisi tarkastella koko budjet-
tikauden keskiarvoa vain yhden
vuoden nettomaksun sijaan. 

Tämä on perusteltua, koska
seitsemän vuoden budjettikau-
den aikana maiden nettomak-
suosuudet saattavat vaihdella
suuresti vuodesta toiseen: joh-
tuen esimerkiksi siitä, miten
vaikkapa jotkut isot tutkimuk-
seen kohdistetut EU-tuet sattu-
vat tuloutumaan. 

Mutta perjantain EU-huippu-
kokouksen jälkeen Katainen ei
juuri keskiarvoja maininnut.

SUOMEN keskimääräinen netto-
maksuosuus 2007–2011 on ollut
0,22 prosenttia bruttokansantu-
losta. Kuten perjantaina kerrot-
tiin, seuraavalla seitsemänvuo-
tiskaudella 2014–2020 keskiarvo
on 0,31 prosenttia bruttokansan-
tulosta. Suomen nettomaksu-
osuus nousee siis 0,09 prosent-
tiyksikköä.

Vajaan kymmenyksen ero kes-
kiarvossa voi tuntua pieneltä,
mutta on euroissa valtava. 

MIKA R ANTA HS

Brysselistä palannut pääministeri Jyrki Katainen puhui lauantaina kokoomuksen puoluevaltuustolle Helsingissä. Hän sanoi olevansa ”mielettömän iloinen” budjettineuvottelujen lopputuloksesta.

Arvio Suomen maksuosuudesta
muuttuu, kun katsotaan
budjettikauden keskiarvoa.

Lasketaan. Valtiovarainminis-
teriö ennustaa, että Suomen
bruttokansantulo 2014 olisi 212
miljardia euroa. Siitä 0,31 pro-
senttia on 657 miljoonaa euroa.
Jos Suomen nettomaksuosuus
olisi pysynyt entisellään eli 0,22
prosentissa, summa olisi ollut
466 miljoonaa euroa. Suomen
nettomaksu nousee siis 191 mil-
joonaa euroa vuodessa. 

Karkeasti laskien voidaan siis
sanoa, että Suomi maksaa vuo-
sittain 2014–2020 EU:lle pari sa-
taa miljoonaa euroa enemmän
kuin nykyisellä budjettikaudella. 

Yhteensä nettomaksu nousee
seitsemässä vuodessa 1,4 miljar-
diin euroon.

EU on ihmeellinen. Kukin voi
valita haluamansa viestin: Suo-
men nettomaksuosuuden kasvu
taittuu. Suomi maksaa huomat-
tavasti aiempaa enemmän. 

Pääministeri hehkutti Suomen ”taittaneen EU-nettomaksuosuutensa kasvun”. Silti Suomi maksaa jopa 200 miljoonaa euroa enemmän kuin ennen. 

EU-johtajat puhuvat taas mustaa valkoiseksi

HS Analyysi
Marko Junkkari 
marko.junkkari@hs.fi
twitter: @markojunkkari
Kirjoittaja on HS:n politiikan
ja talouden toimituksen esimies.

EU-HUIPPUKOKOUS

EU:N monivuotisesta rahoitus-
kehyksestä syntynyt sopu ei ole
lopullinen, ennen kuin Euroopan
parlamentti hyväksyy sen. 

Äänestyksen aikataulusta ei
vielä ole varmuutta, mutta siitä
on, ettei parlamentti ole EU-
johtajien paperiin tyytyväinen. 

Sekä parlamentin puhemies
Martin Schultz että suurten
parlamenttiryhmien johtajat
arvostelivat jo sopua kovasanai-
sesti. Pääasiallinen arvostelu
kohdistuu siihen, ettei budjetin
leikkaaminen tue kasvua ja työlli-
syyttä aikana, jona EU-maiden
talous on muutenkin tiukoilla. 

PARLAMENTTI voi periaatteessa
joko hyväksyä tai hylätä sovun,
muttei muuttaa lukuja. Sen sijaan

on hyvin mahdollista, että rahoi-
tuskehyksen hyväksymisen yh-
teydessä tehdään jonkinlainen
poliittinen julkilausuma, joka saa
parlamentin budjetin taakse.

Suurten ryhmien johto vaati
muun muassa, että rahanjakoa
pitäisi tarkastella uudelleen
kauden puolivälin paikkeilla. 

Jos parlamentti hylkäisi rahoi-
tuskehykset, eikä sopua syntyisi
ajoissa ennen vuotta 2014, bud-
jetti laadittaisiin käytännössä
kuukaudeksi kerrallaan vuoden
2013 lukujen pohjalta. 

Käytäntö on monella tapaa
hankala. Vuoden 2013 lukemat
ovat silti suuremmat kuin hyväk-
sytty sopu, joten osalle budjetin
kaataminen voi olla houkuttavaa.

Elina Kervinen HS

TAUSTA Budjetti vaatii parlamentin sinetin

SUOMALAISET europarlamentaa-
rikot uskovat, että EU-johtajien
neuvottelema budjettisopu voisi
aidosti jopa kaatua europarla-
mentin äänestyksessä. Neljän
suurimman parlamenttiryhmän
johtajat tyrmäsivät sovun kovin
sanoin perjantaina.

”Kannat ovat nyt todella tiuk-
koja. On mielenkiintoista nähdä,
miten asia etenee”, sanoo Liisa
Jaakonsaari (sd). 

Jaakonsaaren mielestä ongel-

mallisinta on, ettei parlamentin
toiveita kasvun ja työllisyyden
tukemisesta ole huomioitu.
Omaa kantaansa hän ei ole lyö-
nyt vielä lukkoon.

”Suhtaudun kriittisesti tähän,
että kun jäsenmaissa leikataan,
niin EU:nkin vielä pitäisi leikata.
Jostain on tultava kasvua.”

KOKOOMUKSEN Petri Sarvamaa
ei hänkään vielä tiedä, miten ää-
nestää. Sarvamaa kuitenkin sa-
noo olevansa tässä vaiheessa ”ai-
ka kriittinen” budjettisopua koh-
taan.

”Varmasti on kovat poliittiset
paineet hyväksyä sopu, mutta
väitän että parlamentin kriittiset
reaktiot eivät ole pelkkää uhoa”,

Matti Tyynysniemi HS
Elina Kervinen HS

EU:n budjetin hyväksymiseen on
kova paine. Europarlamentissa
se ei silti ole läpihuutojuttu.

Sarvamaa sanoo.
Keskustan Riikka Mannerin

mukaan budjetti saatetaan jopa
hylätä, koska parlamentin mie-
lestä sitä ei ole kuultu riittävästi.
Manner sanoo olevansa pettynyt
budjettiin, mutta katsoo luvut
vielä läpi.

Vihreiden Satu Hassi uskoo,
että hallitukset tulevat painosta-
maan omia euroedustajiaan, jot-
ta nämä hyväksyisivät budjetin. 

Tähänastisten kantojen perus-
teella parlamentti kaataa budje-
tin, hän sanoo. Oma kanta on
auki. 

”Eurooppa-neuvostossa ei ole
ehkä tajuttu, että parlamentissa
on aika vahva henki päällä tässä
asiassa”, Hassi sanoo.

Mepit: EU-budjetti voi kaatua

HALLITUKSEN johtokaksikko,
pääministeri Jyrki Katainen
(kok) ja valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen (sd) esiintyivät
kuin yksistä nuoteista lauantai-
na. Kummatkin puhuivat puo-
lueidensa tilaisuuksissa työnte-
on lisäämisen tarpeesta ja veto-
sivat työmarkkinajärjestöihin,
jotta ne auttaisivat hallitusta teh-
tävässä.

”Vetoamme sekä työnantaja-
että palkansaajajärjestöihin: is-
tukaa alas, sopikaa vanhat riidat
ja näyttäkää tietä tulevaisuuteen
ja parempaan työllisyyteen!” Ur-
pilainen sanoi Vantaalla.

Työmarkkinajärjestöiltä odo-
tetaan ehdotuksia työurien pi-
dentämiseksi keskiviikkoon
mennessä. Mahdolliset uudistus-
ehdotukset voisivat liittyä muun
muassa eläkkeisiin ja työttö-
myysturvaan.

Odotukset eivät kuitenkaan
ole korkealla, koska järjestöjen
välejä ovat hiertäneet muun
muassa kiista kolmen päivän
koulutusvapaasta ja tulevan
palkkaratkaisun lähtökohdat.

Urpilaisen mukaan maan halli-
tus on valmis kuuntelemaan jär-
jestöjä, jos ne saavat aikaan eh-
dotuksia.

”Toivon, että kun on valtaa,
olisi myös vastuuta”, sanoi puo-
lestaan Helsingissä puhunut Ka-
tainen.

HIUKAN realistisempia työurien
pidennyskeinoja ovat ne, joihin
hallituksella on täysi sananvalta.
Katainen että Urpilainen puhui-

vat samoista asioista. Opiskelijat
on saatava nopeammin työelä-
mään ja pienten lasten vanhem-
pien osa-aikaista työntekoa on
helpotettava.

”Meidän täytyy pystyä lisää-
mään työhön osallistumista ja
työhön kannustamista”, Urpilai-
nen sanoi.

Katainen hoputti työmarkki-
najärjestöjä myös uuteen palk-
karatkaisuun jo keväällä.

”Ideaalimaailmassa saataisiin
kaikki kustannuskilpailukykyyn
liittyvät epävarmuudet pois”,
pääministeri sanoi.

JÄNNITETTÄ hallitusduon välille
syntyi oikeudenmukaisuuden
käsitteestä, kun Katainen tulkitsi
Sdp:n usein käyttämää sanaa.

”Kumpi tuo Suomeen lisää oi-
keudenmukaisuutta: korkea ve-
rotus vai maksimaalinen työlli-
syys? Korkea veroprosentti vai
korkeat verotulot?”

Urpilainen vastasi kipakasti.
”En usko, että suomalaiset

kaipaavat nyt mainostoimistojen
laatimia yksittäisiä kikkailuja
vaan suomalaiset vaativat sitä,
että tässä vaikeassa ajassa pysty-
tään tekemään ratkaisuja.”

Hallitus vetoaa järjestöihin,
koska iso osa työuria
pidentävistä ja yritysten
palkkakuluja hillitsevistä
toimista on niiden käsissä.

Kalle Silfverberg HS

Katainen ja Urpilainen anovat
apua työmarkkinajärjestöiltä

Jutta Urpilainen

”Maltillisilla palkkaratkaisuilla on
keskeinen rooli Suomen selviyty-
misessä, mutta vastuu kokonai-
suudesta on yksiselitteisesti
hallituksella. Kataisen ja Urpilai-
sen vastuunpakoilu on käsittä-
mätöntä. Pääministerinä ja val-
tiovarainministerinä toimivien on
ymmärrettävä, että vastuuta ei
voi ulkoistaa Etelärantaan, Haka-
niemeen tai mihinkään muualle.”
Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen

”Työmarkkinaratkaisun osalta
ymmärrän sen vetoomuksen,

mutta realiteetti näyttää olevan
se, että tällaiselle jo nyt keväällä
tehtävälle ratkaisulle ei ole edel-
lytyksiä.”
Elinkeinoelämän keskusliiton
toimitusjohtaja Jyri Häkämies Ylelle

”Kyllä se vaatii aika kovat ponnis-
telut näiden rästissä olevien
asioiden kanssa. Jos ratkaisu
keväällä syntyisi, se olisi aika
pelkistetty ja lyhyt. Mutta en
täysin sulje pois.”
Palkaansaajakeskusjärjestö SAK:n
puheenjohtaja Lauri Lyly

SANOT TUA Vetoomus jättää järjestöt ja
opposition kylmiksi

Erikoinen pääministeri
maalla, kun pitää
tavoitteenaan historian
huonoimman budjettituloksen
saavuttamista.”
Jani Mäkelä HS.fin Facebook-sivulla


